Montážní
ontážní návod
pewag žebříčkový sněhový
hový řetěz (E – S řetěz)

2

1

Zavěste řetěz do dezénu pneumatiky

Jeďte dopředu
edu tak, aby se kolo jednou oto
otočilo a
zkontrolujte, zda řetěz
ěz pokrývá běhoun
b
pneumatiky
po celém obvodu.

1
3
1

Spojte konce řetězu
zu na obou stranách - začněte na
vnitřní straně. (viz detail).

4

Poté utáhněte
te napínací řetě
řetěz a upevněte jej pomocí
napínací páky

Záruční podmínky
Výrobce sněhových řetězů pro malotraktory poskytuje záruku 2 roky od data prodeje na následující vady:
1. Vady rozměrové a vady způsobené
sobené nesprávným sestavením součástí
sou
u výrobce, pokud tyto vady znemožňují
znemožň montáž na kolo nebo
ohrožují správnou funkci řetězu.
2. Vady materiálu, vady řetězových částí
ástí a jejich tepelné zpracování – např. neúměrné místní opotřebení stopového řetězu.
V případě zjištění některé
které z výše uvedených vad je nutno celý pár vadných řetězů odeslat prodejci, který reklamaci uplatní
upl
u výrobce.
Výrobce neručíí za vady vzniklé nesprávným použitím výrobk
výrobků. O rozsahu opravy, výměny rozhodne výrobce na základě
základ posouzení
konkrétního případu.

Návod na montáž
pewag rebríková snehová reťaz
re
(E-S reťaz)

1

Zaveste reťaz
az do dezénu pneumatiky.

3
1

Spojte konce reťaze
aze na oboch stranách, za
začnite na
vnútornej strane.

2 2

Prejdite
te dopredu o jednu otáčku
otá
kolesa a skontrolujte,
či reťaz pokrýva behúň
ň pneumatiky po celom obvode.

4
4
4

Potom utiahnite vonkajšiu reťaz
re
a upevnite ju
pomocou napínacej páky .

Záručné podmienky
Výrobca snehových reťazí
azí pre malotraktory poskytuje záruku 2 roky
roky, od dátumu predaja, na nasledujúce poškodenia:
1. Poškodenia rozmerové a poškodenia spôsobené nesprávnym zostavením súčiastok
sú iastok u výrobcu, pokiaľ tieto poškodenia znemožňujú
montáž na koleso, alebo ohrozujú správnu funkciu reťazí.
re
2. Poškodenia materiálu, poškodenia reťazových
ťazových častí a ich tepelného spracovania – napr. neúmerné miestne opotrebenie stopovej
reťaze. V prípade zistení niektorej z vyššie uvedených poškodení
pošk
je nutné celý pár poškodených reťazí
azí odosla
odoslať predajcovi, ktorý
reklamáciu uplatní u výrobcu.
Výrobca neručíí za poškodenia vzniknuté nesprávnym použitím výrobku. O rozsahu opravy, výmeny rozhodne výrobca na základe
posúdenia konkrétneho prípadu.

